
 
    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

Lubānā 
 

12.10.2017.                                                                                      Nr.11 
(Protokols Nr.12, 1.§) 

 
 

Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu 
 valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par kultūras  
pieminekļu aizsardzību" 24.panta otro daļu 

 
 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu to 

kultūras pieminekļu saglabāšanai, kas normatīvo aktu noteiktā kārtībā ir iekļauti valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tā apmēru un piešķiršanas nosacījumus.  

 

2. Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālo atbalstu Lubānas novadā esošo valsts nozīmes 

kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kas atbilst zemāk minētajiem 

nosacījumiem:  

   2.1. kultūras piemineklim ir likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" noteiktā kārtībā 

piešķirts Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statuss;  

   2.2. kultūras piemineklis ir pieejams sabiedrības apskatei īpašnieka (valdītāja) noteiktā kārtībā, 

kura tiek precīzi noteikta līgumā par finansiālā atbalsta piešķiršanu;  

   2.3. kultūras piemineklim ir jābūt pieejamam sabiedrības apskatei vismaz 5 (piecus) gadus pēc 

finansiālā atbalsta saņemšanas. 

 

3. Iesniegumu finansiālā atbalsta saņemšanai iesniedz kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs). 

 

4. Kultūras pieminekļa saglabāšanas darbu, kuru veikšanai tiek sniegts finansiālais atbalsts, 

veicējam izpildāmās kvalifikācijas un darba kvalitātes garantijas prasības: 

  4.1. būvprojekta vai tam pielīdzināmas dokumentācijas izstrādi (tajā skaitā arhitektoniski 

mākslinieciskās izpētes un inventarizācijas izstrādi) veic sertificēts speciālists; 

  4.2. būvfirmai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ar pieredzi valsts 

aizsardzībā esošu arhitektūras pieminekļu konservācijas un/vai restaurācijas veikšanā (ne 

mazāk kā divos objektos), ko papildus apliecina pozitīvas atsauksmes; būvdarbu vadītājam ir 

jābūt sertificētam restaurācijas būvdarbu vadīšanā;  

  4.3. arhitektūras pieminekļa sastāvā esošo objektu ar māksliniecisku vai augstu amatniecisku 

vērtību restaurāciju vai konservāciju veic restaurators ar darbam atbilstošu pieredzi 

restaurācijā (ne mazāk kā divos objektos), vēlama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas padomes izsniegta atbilstoša 

kvalifikācijas apliecība;  

  4.4. ja Arhitektūras pieminekļa liela apjoma un sarežģītu saglabāšanas darbu realizācijai ir 
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nepieciešams projekta vadītājs, tam ir jābūt ar pieredzi valsts aizsardzībā esošu arhitektūras 

pieminekļu saglabāšanas (konservācijas un restaurācijas) projektu vadīšanā (vismaz divos 

objektos);  

4.5. kultūras pieminekļa saglabāšanas darbiem, kuru realizācijai tiek saņemts finansiālais atbalsts, 

garantijas termiņš nevar būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem. 

 

5. Kultūras pieminekļa saglabāšanas darbiem ir jābūt izstrādātam pieprasītā finansiālā atbalsta 

attiecināmo darbu izmaksu aprēķinam (tāmei) par visu darbu apjomu (100% apmērā), kas 

attiecas uz saglabāšanas darbiem, kuru daļai tiek pieprasīts finansiālais atbalsts. Izmaksu 

aprēķins (tāme) jāsagatavo atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam 

būvizmaksu noteikšanai, ievērojot izsniegtajā Plānošanas un arhitektūras uzdevumā vai 

būvatļaujā ietvertās prasības un/vai akceptētās (saskaņotās) projekta dokumentācijas 

risinājumus.  

 

6. Būvdarbu uzsākšanai finansiālā atbalsta saņēmējam ir nepieciešama būvatļauja, kura pēc 

satura dod tiesības uzsākt būvdarbus objektā.  

 

7. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir jānodrošina atbalsta saņemšanas fakta publicitāte – norāde 

par pašvaldības finansiālo atbalstu jāietver visos par objekta restaurāciju saistītos 

paziņojumos. 

 

8. Šo Noteikumu 3. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas brīdī finansiālā atbalsta pretendentam 

– kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) nevar būt pasludināts tā maksātnespējas 

process, bet juridiskai personai arī apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta 

likvidācija.  

 

9. Finansiālais atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai ir attiecināms uz sekojošiem darbiem un 

to izmaksām (turpmāk – Attiecināmās izmaksas): 

9.1. konservācijas, restaurācijas darbu realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde, 

ietverot tās kvalitatīvai izstrādei nepieciešamos izpētes darbus;  

9.2. konservācija, ietverot projekta vadību, autoruzraudzību un būvuzraudzību;  

9.3. restaurācija, ietverot projekta vadību, autoruzraudzību un būvuzraudzību;  

9.4. nodokļu un nodevu maksājumiem, kas tieši saistīti ar 10.1., 10.2., 10.3. punktos minēto 

darbu veikšanu, ja kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) tos nevar atgūt, ievērojot 

normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.  

 

10. Finansiālais atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai nav attiecināms uz sekojošām 

izmaksām (turpmāk – Neattiecināmās izmaksas): 

10.1. izmaksām, kas saistītas ar iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju, Plānošanas un 

arhitektūras uzdevuma un būvatļaujas saņemšanu, citiem pakalpojumiem;  

10.2. projekta administrēšanas izmaksām;  

10.3. samaksu par aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu 

maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, 

zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi netiešie finansiālie izdevumi;  

10.4. izmaksām, kas nav noteiktas kā attiecināmas;  

10.5. izmaksām, kuras radušās pirms Lubānas novada domes lēmuma par finansiālā atbalsta 

piešķiršanu spēkā stāšanās brīža;  

10.6. iespējamo konservācijas un/vai restaurācijas darbu sadārdzinājumu.  

 

11. Finansiālais atbalsts tiek noteikts 50% apmērā no Attiecināmajām izmaksām, vienam 

Finansiālajam atbalsta piešķīrumam nepārsniedzot 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši euro).  

 

12. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu un tā apmēru pieņem Lubānas novada dome. 
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13. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas starp Lubānas novada pašvaldību un kultūras pieminekļa 

īpašnieku (valdītāju) tiek slēgts līgums par finansiālo atbalstu kultūras pieminekļa 

saglabāšanai. 

 

 

Lubānas novada pašvaldības  

domes priekšsēdētājs                      (personiskais paraksts)                             Tālis Salenieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


